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Arka Işık Hakkında 
 
 Lye basarak ekranı 2 saniyeliğine aydınlatabilirsiniz. 
 Bu saatin arka ışığı, uzun kullanım sonucunda eski gücünü yitiren  electro-

luminescent (EL) ışığı kullanır. 
 Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır. 
 Ekran aydınlatıldığında saatten bir ses gelebilir.Bu, saatte arıza olduğu 

anlamına gelmez. 
 Direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekra ışık ekranın görünmesini 

zorlaştırır. 
 Alarm çalarken arka ışık otomatik olarak söner. 
 Arka ışık yanıkken, dakika kolu her hareket ettiğinde arka ışık da yanıp 

söner.Bu normaldir arzıa değildir. 
 Modül 2338de saatin hem analog hem de dijital ekranı aydınlatılır. Modül 

2337de sadece dijital ekran aydınlatılır. Modül 2374, 2384 ve 2705’te ise 
sadece analog ekran aydınlatılır. 
 
 
Zaman Ayarları Modu 
 
 Bu modu kullanarak saati ayarlayabilirsiniz. Dijital saati yanlış 
ayarlarsanız takvim de yanlış işler. 

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin 

1. Ay haneleri yanıp sönmeye başlayana dek Cye basınız. 
2. Ay hanesindeki rakamı arttırmak için Ayı kullanınız. Ayı basılı tutarsanız bu 

işlem çok daha hızlı yapılır. 
3. Cye basarak gün hanesine geçiş yapınız. 
4. Gün hanesindeki rakamı arttırmak için Ayı kullanınız. Ayı basılı tutarsanız 

bu işlem çok daha hızlı yapılır. 
5. Cye basarak haftanın günü ayarlarına geçiş yapınız. 
6. Aya basarak bir sonraki güne geçiş yapabilirsiniz.Ayı basılı 

tutarsanız bu işlem çok daha hızlı yapılır. 
7. Cye basarak ayar işlemlerini tamamlayınız. 
 Seçtiğiniz hane ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem 
yapmazsanız saat otomatik olarak Takvim Moduna döner. 

Alarm Modu 

Günlük Alarm açıldığında her gün aynı saatte 20 saniye boyunca alarm çalar. 
Saat başı alarmının açılması durumunda ise saat, her saat başı sinyal verir. 

Alarm Saatinin Ayarlanması ve Günlük alarm ile Saat Başı Alarmının Açılıp 
Kapatılması 

Alarm açık göstergesi 
Saat başı alarmı açık göstergesi 

 

 
Hour Minutes PM indicator 
Seconds 
1. Saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek Cye basınız.  
2.Aya basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanelerindeki rakam 30-59 
arasındayken Aya basarak sıfırlama yaparsanız, saniyeler sıfırlanırken dakika 
hanelerine de bir dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00-29 arasındayken 
sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz. 
2. Saat hanelerine geçiş yapmak için Cyi kullanınız. 
3. Saat hanelerindeki rakamı büyütmek için Ayı kullanınız.Ayı basılı 

tutarsanız saat haneleri daha hızlı değişir. 
4. Dakika hanelerine geçiş yapmak için Cyi kullanınız. 
5. Dakika hanelerindeki rakamı arttırmak için Ayı kullanınız.Ayı basılı 

tutarsanız dakika haneleri daha hızlı değişir. 
6. 12/24 saat formatına geçmek için Cyi kullanınız. 
7. 12 saat-24 saat formatı arasında seçim yapmak için Ayı kullanınız. 
 12Saat formatı seçildiğinde “p.m” zamanlarını göstermek üzere ekranda 
P harfi görünür. “a.m” zamanları için ise herhangi bir gösterge görünmez. 

9. Cye basarak ayarlama işlemini tamamlayınız. 
 Ayar yapmak için seçtiğiniz bölüm ekranda yanıp sönerken birkaç 

dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız, saat Zaman Ayarları 
Moduna döner.  
Kolları Ayarlamak İçin 
Hangi modda olursanız olun Bye ince uçlu bir nesne ile dokunarak analog 
saat ayarlarına geçebilirsiniz.Bye her basışınızda 20 saniyelik artış olur. 3 
basışta 1 dakika atlar.Byi basılı tutarsanız saat ayarı daha hızlı yapılır. 

Takvim Modu 

 

 
1. Saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek Cye basınız. 
2. A ile saat hanesindeki rakamı arttırınız. Ayı basılı tutarsanız bu işlem çok 

hızlanır. 
 Alarm saatinin 12saat-24 saat formatı normal zaman ayarlarında yaptığınız 

ayarlara bağlıdır. 
3. C ile sol dakika hanelerine geçiş yapınız. 
4. A ile sol dakika hanesindeki rakamı arttırınız. Ayı basılı tutarsanız bu işlem 
çok hızlanır. 
5. C ile sağ dakika hanesine geçiniz. 
6. A ile sağ dakika hanesindeki rakamı arttırınız. Ayı basılı tutarsanız bu 

işlem çok hızlanır. 
7. Günlük Alarm/Saat başı alarmı on/off ayarlarına geçmek için Cye basınız. 
8.A ya basarak günlük alarm ve saat başı alarmının durumlarını değiştiriniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Böylece günlük alarm ve saat başı alarmı otomatik açılır. 

9. Cye basarak ayar işlemini tamamlayınız. 
 Yanıp sönen bir hane ekranda varken, birkaç dakika hiçbir işlem 
yapmazsanız saat otomatik olarak Alarm Moduna geçer. 

Alarmı Susturmak İçin 
 Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. 

Alarmı test etmek ve Alarm Tonunu Seçmek için 
Herhangi bir modda (ayarlama yapmadığınız zamanlarda)  Ayı basılı tutarak 
alarmın sesini duyabilirsiniz.  
Alarmı her test edişinizde 4 farklı tondan birini duyarsınız. Seçtiğiniz alarm tonu 
Günlük Alarm ve Saat başı alarmı için kullanılır. 
 A yı basılı tuttuğunuzda mod da değişir. 

 

 

P r es s  
C. Right 

minutes 
digit 

Left 
minutes 
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P r e s s  C. 

 

 

[Modules 2384/2705] 
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Tarihi Ayarlamak İçin 

      Ay               Gün 
       Haftanın Günü 

Cyi basılı tut          Cye bas                Cye bas 
                 
                        Ay                    Gün              Haftanın Günü 
 
 
                                                            Cye bas 

 

 

Cyi basılı tut      Cye bas                                      Cye bas 
          Saat              Sol Dakika hanesi             Sağ dakika hanesi 
 
  Cye bas                                                                    Cye bas 
                                Alarm/Saat Başı alarmı ayarları 

Saat   Dakika 

           İkiside açık                İkiside kapalı   Günlük alarm açık     Saat başı alarmı açık 

Modül 
2337/2338 

Modül 2384/2705 

Modül  2374 

 
A 

Pm göst. Saat Saniye Dakika 

Cyi basılı tut           Cye bas            Cye bas 
                Saniye                   Saat 
 
                 12/24                   Dakika 
Cye bas                     Cye bas. 

Saat kolu       Dakika kolu 

Modül 2337/2338 

A ya bas 

Genel Rehber 
 Bazı modellerde ekran beyaz üstü siyah yazılıdır. 
 Aya basarak bir moddan diğerine geçebilirsiniz. 

 

Zaman Ayarları Modu                                         Takvim Modu                                                              Alarm Modu                             İkili Zaman Modu 
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İkil i  Zaman Modu  Kronometre Modu 
 

 
 
 
1. Saat haneleri yanıp sönemeye başlayana dek Cye basınız. 
2. A ile saat hanesindeki rakamı arttırınız. Ayı basılı tutarsanız bu işlem çok 

daha hızlı yapılır. 
3. C ile dakika hanelerine geçiniz. 
4. A ile dakika hanesindeki rakamı arttırınız. Ayı basılı tutarsanız bu işlem çok 

daha hızlı yapılır. 
5. C ile 12/24 saat ayarlarına geçiniz. 
6. 12 saat-24 saat formatı arasında seçim yapmak için Ayı kullanınız. 
 12 saat formatı seçiliyken “p.m” zamanlarında P göstergesi ekranda 
görünür. “a.m” zamanlarında ise herhangi bir gösterge görünmez. 

7. Cye basarak ayar işlemini tamamlayınız. 
 Eğer ekranda yanıp sönen bir hane varken birkaç dakika hiçbir işlem 

yapmazsanız saat otomatik olarak İkili Zaman Moduna döner. 
 İkili Zaman Modundaki saniye sayımı Zaman Ayarlarındaki saniye sayımı ile 

eş  zamanlı ilerler. 

 

Kronometre sayesinde geçen zamanı ölçebilirsiniz. 
Kronometre aralığı 59 dakika 59.99 saniyedir. 
 
 
Kronometreyi Kullanmak İçin 
1. Cye basarak kronometreyi başlatınız. 
2. Cye basarak kronometreyi durdurunuz. 
 • İstediğiniz kadar Cye basarak  kronometreyi 
tekrar başlatabilir yada durdurabilirsiniz. 
3.Kronometre kullanımını bitirdikten sonra Cyi basılı 
tutarak kronometreyi sıfırlayınız. 
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İkili Zamanı Ayarlamak İçin 

PM göstergesi  Saat Saniye Dakika 

Cyi basılı tut            Cye bas               Cye bas 
                 Saat                   Dakika                    12/24 
 
 
                                                                Cye bas 

Dakika  1/100Saniye Saniye 


